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KUTSU 

 
KORSON KYLÄNEUVOSTON   
YLEISKOKOUS 2 / 2021  

TEAMS ma 17.5.2021 KLO 18 

 
 

Esityslista 

 
1. Kokouksen avaus, pj. Markku Naumanen PS ja osallistujien esittely. 
 
2. Yleiskatsaus Korson Kyläneuvoston tilanteesta – Merja Liisa Vasarainen KOK. 

- jäsenmäärä 

- uutiset lehdessä 

- Vantaan kaupungin tapaaminen 

- haetut avustukset 

- Kyläjuhla elokuussa 

- Yhteinen vaalikampanja  
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o Korsolainen äänestä kuntavaaleissa korsolaista.  
Katso ehdokkaat www.korsonkylaneuvosto.fi  

- Uudet ideat ja työryhmät tervetulleita 

- Kiitos Tiina Kivistölle aktiivisuudesta FB kommenttien analysoinnissa, 
aloite 1/2021 Metsolantorin portaat 

 

3. Korson Kyläneuvostolle saapuneet aloitteet – Ritva Bäckström VAS. 
Aloitteet esitelty www.korsonkylaneuvosto.fi palvelun etusivulla.  

 

2.1. Metsolantorin vaaralliset rappuset korjattava 1 / 2021 
ALOITTEEN ESITTELY 
HYVÄKSYTTY PERUSTAVASSA KOKOUKSESSA 
TEHDYT TOIMENPITEET 
 

 

2.2. Rekolanpuron padon raivaaminen 2 / 2021 

ALOITTEEN ESITTELY 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS 
 
PÄÄTÖS 

 

2.3. Uudet raput Urpiaisentien bussipysäkiltä alas alikulkuun asemalle 3 / 2021 

ALOITTEEN ESITTELY 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS 
 
PÄÄTÖS 

 

2.4. Vierumäen lenkkipolun kunnostus 4 / 2021 

ALOITTEEN ESITTELY 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS 
 
PÄÄTÖS 

 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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2.5. Ankkapuiston julkinen vessa? 5 / 2021 

ALOITTEEN ESITTELY 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS 
 
PÄÄTÖS 

 

2.6. Korson keskustan bussipysäkin vaaralliset tiilet 6 / 2021 

ALOITTEEN ESITTELY 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS 
 
PÄÄTÖS 

 

 

2.7. Penkkejä vanhuksille Korson keskustaan 7 / 2021 

ALOITTEEN ESITTELY 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS 
 
PÄÄTÖS 

 
3. Korson aluedemokratiahankkeen toimituksen vahvistaminen – Jan Axberg KD. 
Puolueet ovat valinneet korsolaiset toimituksen jäsenet. Toimitusta voidaan täydentää 
tarpeen mukaan. Toimitusta ehdotetaan vahvistettavaksi Keskustan ehdokkaalla.  
 
EHDOTUS: 

Edellisessä kokouksessa valittu toimitus 
SDP – Timo Jelekäinen, Ari Tammi päätoimittaja 
KOK – Merja-Liisa Vasarainen 
PS – Markku Naumanen 
KD – Jan Axberg 
VIHR – Annukka Majanto 
VAS – Ritva Bäckström 
täydennetään Keskustan ehdokkaalla  
 
Kesk – Jussi Järvinen 
 
PÄÄTÖS: 
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4. Korson Kyläneuvoston elojuhlat ja kick of elokuussa – Timo Jelekäinen, SDP. 
Korson Kyläneuvostoa on hyvä tehdä tunnetuksi verkon lisäksi myös kasvotusten 
yhteisellä tapahtumalla esim. Lumon edustalla.  

PÄÄTÖSESITYS 

- aika – LA 21.8.2021 klo 13 - 15 
- paikka – Lumon edusta 
- alustava ohjelma 
 - juontaja 
 - musiikkia 
 - makkaranpaistoa 
 - kaupunginhallituksen/valtuuston edustaja/ lautakunta 
 - Kyläneuvoston esittely ja idea 
 -  
- rahoitus 
- työryhmän perustaminen – ja jäsenten valinta! 

 
 
PÄÄTÖS: 
 

 

5. Korson Kyläneuvoston vaalikampanja – Jussi Järvinen, Keskusta 
Saattaisi olla hyvä käydä myös yhteistä korsolaisten etua tavoittelevaa vaalikampanjaa, 
jonka pääteemana olisi Korsolainen – äänestä korsolaista.  

 
 
PÄÄTÖSESITYS 

 - järjestetään yhteinen korsolaisten oma vaalikampanja  

 - kaikki puolueet mukana 
- motto:  

Korsolainen äänestä  
kuntavaaleissa korsolaista.  

Katso ehdokkaat www.korsonkylaneuvosto.fi  

- markkinointi 

- verkostot 

- some 

- printti? Korso lehti????? 

 

PÄÄTÖS 

 

 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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6. Korson Kyläneuvoston nettisivut – Päätoimittaja Ari Tammi, SDP 

- www.korsonkylaneuvosto.fi 

- palautetta sivustosta – Kyläneuvoston jäsenet 

- sisällöt 

- vaikuttamiskoulu  

 

7. Miksi liityin Korson Kyläneuvoston jäseneksi? – Annukka Majanto, vihreät.  

Yhteenveto perusteluista ja keskustelu teemasta.  

 

8. Muut asiat  

 

 
9. Seuraava kokous? 

 
 
10.  Kokouksen päätös 
 
Ystävällisin terveisin  

Kokouksen pj. Markku Naumanen, PS 
 
 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Korson Kyläneuvosto, 80 jäsentä.  

 
MIKSI HALUSIN LIITTYÄ KORSON KYLÄNEUVOSTON JÄSENEKSI? 
 

• Minua kiinnostaa oman alueen asiat ja niihin vaikuttaminen. 

• ON Hyvä idea, kokeilu 

• upea case 

• Haluan osallistua Korson alueen asioiden hoitoon ja kehittämiseen.  

 

• Haluan olla mukana asioissa mitkä liittyy Korson ja sen lähialueiden kehitykseen. 
Itse asun vierumäen puolella 

• Korson asiat ja kehitys kiinnostaa 

• Asun tääĺlä metsän keskellä ja kiva bongata lintuja ym. 

• Halu vaikuttaa korson kehittämiseen. 

• yhteistyö eri toimijoiden, poliitikkojen ja asukkaiden kanssa 

• Korson kokoomuksen jäsen 

 

• Tämä on niin hyvä idea, että haluan olla alusta lähtien mukana kehittämässä alue 
demokratiaa yli puoluerajojen. 

• Hieno hanke. Yhteistyössä on voimaa. Toivottavasti saamme tämän avulla tehtyä 
kaikille paremman Korson. 

• Korsolainen v.sta 1966. Kiinnostunut aöueen kehittämisestä, turvallisuudesta ja 
hyvinvoinnista, palvelujen kehittämisestä. 

• Olen kuntavaaliehdokas ja olen kiinnostunut edistämään Korson suuralueen 
näkyvyyttä poliittisessa päätöksenteossa. Yhdessä saamme alueemme paremmin 
kartalle. 

• Mielenkiinnosta... 

• Asun Metsolassa ja Korson asiat kiinnostaa. 

• Minua kiinnostaa saadaanko tämä uusi yhteistyömuoto toimimaan. Pieneltä osin 
koitan osallistua sitä kautta käytävään keskusteluun. 

• Olen asunut Korson talousalueella vuodesta 1982 lähtien ja kiinnostunut 
asuinlähiöni asioista. 

• Korson asiat kiinnostaa. Haluan karistaa Korson harteilta huonoa mainetta, mikä ei 
mielestäni edes pidä paikkaansa. En tiennytkään, että kuningaskuntaa on ajateltu. 
Itse juuri suunnittelin poikieni kanssa Korsoon kasinoa:) Ajatelkaa, mikä vetonaula 

se olisikaan!Casino di Corso🤩 Olen kuntavaaleissa sitoutumattomana 
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ehdokkaana Kokoomuksen listalla. Jos haluatte twitteriin äänitorvea, olen siellä 
aikas aktiivinen, ja Korsoa jo silloin tällöin twiiteissäni puolustanutkin. 

• Koska asun Korsossa ja alueen asiat, niiden hoitaminen ja hoitamattomuus 
kiinnostavat. Haluan myös olla osaltani, jos voin, "puhdistamassa" Korson mainetta. 

• Jos ajatuksena on vaikuttaa koko ns. Suur-Korson alueella olen kiinnostunut 
jäsenyydestä. Suur-Korson alueen kehittäminen on mielestäni tarpeen joten haluan 
liittyä kyläneuvostoon jotta koko Korson alue tulee edustetuksi. Terveiset 
Nikinmäestä. 

• Haluan vaikuttaa. 

• Oman asuinalueen kehittäminen on in. Yhteistyö ylipuoluerajojen on hieno asia! 

• Koska olen asunut koko ikäni Korson Vierumäessä ja olen kiinnostunut 
vaikuttamismahdollisuuksista erityisesti oman kylän asioissa. 

• Olen korsolainen kaupunginvaltuutettu, siksi 

• Haluan päästä vaikuttamaan alaueeni asioihin! 

• Olen todella paljon kiinnostunut Korson kehittämisestä. 

• Haluan vaikuttaa oman asuinpaikkani asioihin helposti ja vaivattomasti. 

• Haluan kuulla, pysyä ajan tasalla ja mahdollisesti vaikuttaa, tuoda omia ajatuksia ja 
ideoita esiin. Tämä on loistava idea ja haluan olla mukana. 

• Oman paikkakunnan asiat kiinnostavat. Ehkä voin jopa vaikuttaa itseäni 
kiinnostaviin ja itseeni vaikuttaviin asioihin asuinympäristössäni. 

• Kiva idea, tekisin mielellään jotakin Korson hyväksi. 

• Haluan saada tietoa ja vaikuttaa Korson hyvään kehitykseen. 

• Haluan saada tietoa Korsoa koskevista Vantaan kaupunginvaltuuston, 
kaupunginhallituksen ja lautakuntien asioista. 

• Omaan asuinalueeseen liittyminen paikallisvaikuttaminen kiinnostaa. 

• Olen korsolainen. 

• Katson hyväksi tiedon saannin ja vaikuttamisen kanavaksi. 

• Korson kehittäminen ja asiat alueella kiinnostavat 

• paikkakunnan miehiä vuodesta 1984 

• Haluan olla aktiivinen oman asuinalueeni toiminnassa ja kehittämisessä. 

• Olen Vas vantaan jäsen ja teknisenlautakunnan varajäsen. Kiinnostunut 
kehittämään Korson aluetta. 

• Korson asiat kiinnostaa. 

• Paljasjalkainen korsolainen,asunut Leppäkorvessa v.-62 lähtien. Alueen palveluiden 
sekä koulu- ja liikuntatilojen kehittäminen ja ylläpitorahoitus kiinnostaa. 
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• yntynyt Havukoskella, kasvanyt Rekolassa ja nyt ostanut oman kodin 
Leppäkorvesta.Faija syntyperäinen Jokivartelainen ja mummola oli siellä.Halusta 
vaikuttaa rakkaan kotiseutunsa asioihin. 

• Saan tietoa Vantaan kaupungin asioista ja helppo viedä aloitteita eteenpäin, kun ei 
tunne kaupunginvaltuutettuja. Asunut vasta 4v Korsossa. 

 

• Saadakseni tietoa ja osallistuakseni keskusteluun. 

• Haluaan rakentaa parempaa Korso 

• Haluan vaikuttaa oman asuinalueen asioihin . 

• Olen Keskustan kuntavaaliehdokkaana ja paikallistoiminnan kehittäminen on lähellä 
sydäntä. 

• Olen Korsolainen. 

• Asun Korsossa ja olen kuntavaaliehdokkaana. 

• Olen alueen kaupunginvaltuutettu, asun alueella 

• Olen asunut Korson talousalueella vuodesta 2009 ja tuntuu, että olen kotona. 

• Olen asunut Korson alueella kymmenen vuotta ja asuin alueeni asiat 
kiinnostavat.Osallisuutta tukeavat toiminnan kuten juurikin kyläneuvosto vaikuttaa 
upealta. 

• Haluaiain olla mukana vaikuttamassa Korson palveluihin ja esim. keskustan 
rakentamiseen. 

• Kehittää Korsoa 

• Korso on minun kotini ja mikäpä olisi ihmiselle tärkeämpää perheen jälkeen kuin 
koti? Korsolaiset ovat työni kautta laajennettu perheeni -teen työtä korsolaisille ja 
korsolaisten hyväksi. Korso on minulle henkinen koti. Olen myös asunut vuosia 
poissa Korsosta (Suomessa ja ulkomailla) mutta kun palasin Korsoon, tiesin 
palanneeni henkiseen kotiini ja tänne halusin perustaa myös perheeni.. 

• Hei, olen pitkän linjan korsolainen joka rakastaa omaa kyläänsä ja haluaa jatkaa 
tinkimätöntä työtä Korson hyväksi myös tätä kautta. Olen kaupunginvaltuutettu ja 
kuntavaaliehdokas. 

• Kiinnostunut Korson ansioista 

• Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021 

• Olen 10 vuotta vanha korsolainen ja Korsosta on tullut KOTI, jonka parhaaksi 
haluan olla mukana vaikuttamassa. 

• Yhteisten asioiden seuraamiseksi 

• Seuraan aktiivisesti Korson asioita, moderniin Korson omaa fb-ryhmää, haluan olla 
mukana vaikuttamassa ja osallistumassa oman kylän asioihin.Koska Korso on 

lähellä sydäntä ❤ 
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• Vuodesta 1981 korsolainen. 

 

• Olen kiinnostunut Korsoa koskevista asioista. Olen Korso-Seuran puheenjohtaja. 

• Haluan olla mukana kehittämässä Korso 

• Olen Vantaan kuntavaaliehdokas ja asun Korsossa. Haluan olla mukana 
kehittämässä Korson aluetta. 

• Mahdollisuus vaikuttaa ja kuulla ajankohtaisista asioista 

• No ku oon KORSOLAINEN 

• Koska haluan että miten korso menee eteen päin 

• Huolettaa persujen kasvu Korsossa 

• Olen kiinnostunut kotikyläni asioista. Korsolainen vuodesta 1989. 

• Haluan vaikuttaa ruohonjuuritasolla Korson asukkaiden hyvinvointiin. Haluan tuoda 
esille myös pieniä epäkohtia, jotka ovat helposti korjattavissa. Näitä epäkohtia ei 
virkamiehistö huomaa, jos ei asu alueella. 

• Korson alueen asukkaana olen kiinnostunut alueella tapahtuvista asioista 

• Korso on tärkeä ja rakas asuinalueeni. En kestä seurata vierestä esim. 
lähiluontomme tuhoamista ja ympäristön muuttumista epämiellyttäväksi. Korso on 
aiheetta laiminlyöty ja syrjitty alue, joka tarvitsee äänensä kuuluviin ja ystäviä 
ylemmältä tasolta Vantaalla. 

• Asun korsossa joten asuinalueen asiat kiinnostavat 

• Olen korsolainen kaupunginvaltuutettu, asun Matarissa. 

 
 
 
 
 
 


